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45.5.2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Godkjennes
46.5.2014 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/14
Forslag til vedtak:
Godkjennes
Sakspapirer (vedlagt):
- Referat fra rådsmøte nr. 4/14
47.5.2014 Orienteringssaker
-

Orientering fra Udir
Orientering fra rådsmedlemmer
o Møte med KD om læreplaner på Vg3, ved Espen Lynghaug og Merete Helland
Deltakelse på møter og konferanser
o NHOs konferanse om framtidens kompetanse, ved Bjørn Johansen og John
Magne Larsen
Flytskjema (vedlagt)

Forslag til vedtak:
Rådet tar sakene til orientering.
48.5.2014 Høringer
- Prosjekt til fordypning
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift som regulerer prosjekt
til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.
AU har behandlet saken, og foreslår at rådet leverer en uttalelse i Udirs mal, se link nedenfor.
Saksdokumenter (link):
- Høringsbrev:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---Forslag-til-endring-iprosjekt-til-fordypning-for-videregaende-trinn-1-og-2-yrkesfaglige-utdanningsprogram/
Frist er 12.12.2014.
- Forslag til endring i vurderingskapitelet i læreplan for malerfaget
Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til endringer i læreplan for malerfaget på høring.
Forslaget innebærer at tidsrammen for gjennomføring av fagprøven endres fra fem virkedager til
seks virkedager.
AU har behandlet saken, og foreslår at rådet ikke besvarer høringen.
Saksdokumenter (link):
- Høringsbrev:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---forslag-til-endringer-ivurderingskapitlet-i-lareplan-for-malerfaget/
Frist er 12.11.2014
49.5.2014 Fordypningsmuligheter
Som et ledd i behandlingen av Meld. St 20 På rett vei, ønsker direktoratet tilbakemelding fra de
faglige rådene om fordypningsmuligheter i de respektive utdanningsprogrammene, spesielt
splitting av felles programfag på Vg2.
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Au har behandlet saken. Fordi restaurant- og matfag er et av fire prioriterte utdanningsprogram i
gjennomgang av tilbudsstrukturen, foreslår AU at rådet tar diskusjonen om
fordypningsmuligheter her. Rådet tilbakemelder til Udir i denne omgang at oppsplitting av Vg2
kan være et av flere mulig virkemidler for å løse utfordringer i Vg2 matfag.
Saksdokumenter (vedlagt):
- Oppdrag til de faglige rådene
Frist er 15.12.2014.
50.5.2014 Yrkesretting av fellesfag
Rådet vedtok på møte nr. 4/2014 å sette yrkesretting av fellesfag på dagsorden for å gi innspill til
Cecilie Hänninens innlegg hos Naturfagsenteret på tema.
AU foreslår at rådet deles inn i to arbeidsgrupper for å diskutere saken på møtet, en
arbeidsgruppe per Vg2 fag. Arbeidsgruppene tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen
for naturfag og diskuterer hvordan de kan kobles til kompetansemål i Vg1 og Vg2 programfag.
Saksdokumenter (link):
- Læreplan for naturfag fellesfag i de yrkesfaglige utdanningsprogram:
http://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Kompetansemaal/?arst=1858830316&kmsn=-248524148
51.5.2014 Status for rådets to arbeidsgrupper
Leder av rådets to arbeidsgrupper orienterer om status for arbeidet så langt i gruppene.
Arbeidsgruppen om HMS og bransjekunnskap vil ettersende et notat til rådet.
Saksdokumenter (ettersendes):
- Notat fra arbeidsgruppe om HMS og bransjekunnskap
52.5.2014 Møteplan 2015
AU foreslår 4. februar som første rådsmøte i 2015. Rådet setter hele møteplan for 2015 ved
rådsmøte nr. 6/2014. Da vil også møteplanen for SRY og fellesmøtene mellom ledere og
nestledere i SRY og de faglige rådene være satt.
53.5.2014 Overgang fra studieforberedende til yrkesfaglige studieprogram
I Meld. St. 20 (2012-13) På rett vei ønsker Kunnskapsdepartementet å samle erfaringer med
overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogrammer og videre vurdere å
legge denne muligheten inn i tilbudsstrukturen.
Utdanningsdirektoratet ønsker at de faglige rådene vurderer overgang fra studieforberedende til
yrkesfaglig utdanningsprogram.
Utdanningsdirektoratet følger opp dette tiltaket i meldingen og ber de faglige rådene om innspill.
AU har ikke behandlet saken, men foreslår at rådet tar saken til orientering og behandler saken
på rådsmøte nr. 6/2014.
Forslag til vedtak:
Rådet tar saken til orientering, og behandler den på neste rådsmøte.
Saksdokumenter (vedlagt):
- Oppdrag til de faglige råd
Frist: 20 desember
54.5.2014 Eventuelt

